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Μαθαίνω… βασικές αρχές φυσικής, υδροδυναμικής, ηλεκτρισμού, μηχανολογίας, 
ναυπηγικής αλλά και τεχνικές σχεδιασμού, συγκόλλησης και συναρμολόγησης 
κατασκευών, σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας ή της τάξης. 
Κατασκευάζω… ένα ξεχωριστό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα με το οποίο 
μπορώ να εξερευνήσω τον πυθμένα της θάλασσας, της λίμνης ή του ποταμού, να 
πάρω μετρήσεις ή να συλλέξω δείγματα με τη βοήθεια επιπλέον συσκευών. Ένα 
όχημα το οποίο μπορεί διαρκώς να εξελίσσεται σε δυνατότητες, τις οποίες μπορώ να 
μοιράζομαι με τη διεθνή κοινότητα που αναπτύσσεται ανά τον κόσμο. 
Γίνομαι… ένας υποψήφιος μηχανικός, φυσικός, ναυπηγός και θαλάσσιος βιολόγος, 
καθώς δοκιμάζω διάφορες δραστηριότητες συναφείς με μερικά από τα πιο 
ενδιαφέροντα επαγγέλματα, που ίσως θελήσω να ακολουθήσω στο μέλλον. 
 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, σε συνεργασία με το εργαστήριο Sea Grant του Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (MIT), φέρνει στην Ελλάδα το Hydrobot, ένα πρόγραμμα 
θαλάσσιας ρομποτικής βασισμένο στο SeaPerch. Το SeaPerch είναι ένα πρωτότυπο 
πρόγραμμα ρομποτικής, μέσω του οποίου εκπαιδεύονται οι καθηγητές – και με τη 
σειρά τους εκπαιδεύουν τους μαθητές τους – στην κατασκευή ενός υποβρύχιου ROV 
(remotely operated vehicle – τηλεκατευθυνόμενου οχήματος). Το πρόγραμμα, το 
οποίο ξεκίνησε στο  MIT Sea Grant (MITSG) το 2003, έχει ως στόχο να κινήσει το 
ενδιαφέρον  των μαθητών για τις επιστήμες, την τεχνολογία και τις εφαρμογές τους. 
Το SeaPerch διαδόθηκε διεθνώς σε άλλες χώρες, όπως η Κύπρος και η Γαλλία και 
μέσα από τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το MITSG, είναι διαθέσιμο και 
στην Ελλάδα με τη μορφή του Hydrobot.  
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Τί είναι τα hydrobots 
Τα Hydrobots, τα ρομπότ του νερού, είναι εδώ για να συναρπάσουν μικρούς και 
μεγάλους φίλους της ρομποτικής, της ναυπηγικής, των ηλεκτρονικών, των 
κατασκευών και όχι μόνο. Φτιαγμένα από απλά υλικά, τα Ηydrobots δίνουν την 
ευκαιρία στους λάτρεις των κατασκευών να φτιάξουν ένα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο 
όχημα, το οποίο μπορεί να πάει όσο βαθιά επιθυμεί ο δημιουργός του για να 
εξερευνήσει τον πυθμένα της θάλασσας, της λίμνης ή του ποταμού. Με τη βοήθεια 
αισθητήρων και άλλων συσκευών που μπορεί να προσθέσει ο δημιουργός του, το 
Hydrobot μπορεί να κάνει μετρήσεις βάθους, να λάβει δείγματα νερού για ανάλυση, 
αλλά και να τραβήξει μοναδικές υποθαλάσσιες φωτογραφίες ή video. 

 

 


